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A Amizade e a Bondade

Gabrielly Vitoria (5º B)

A amizade é legal, bonita
E faz uma boa ação
É muito bom quando é de verdade
Devemos sempre preservar uma boa amizade.

Se você não tem um amigo
Que você pode contar
Lembre sempre de Deus
Que está aqui para te ajudar.

Mas se você tem um amigo não se esqueça
Guarde sempre no seu coração
Para que você nunca fique
Numa grande solidão.



A Amizade

Rhaica Nicolle Gomes Queiroz (5º B)

A amizade é muito boa
A gente brinca e fica à toa.

A amizade é boa e ruim
A gente brinca e sorri.

Quando a amizade acaba
A gente fica magoada.

A amizade é muito boa
Quem tem amigos ri à toa!



A Amizade é boa

Ryan Silva Santos (5º B)

A amizade é luz da vida
Presente e alegrias
E coisa rara de se ter.

A amizade é como o mês quente
Como o sol
Essencial como voar.

Amizade são os grandes momentos 
Que se fazem grandes amizades 
E que são pequenos sentimentos
Mas que duram eternidade.

São os amigos que enchem a vida 
De carinho, de amor, de amizade
Mais sentido até nos momentos de dor.

Amizade faz ter amigos 
Que nos fazem 
Ter crises de risos.



Amizade

Davd Daniel Nascimento (5º B)

Amizade eu tive
Quanto eu entrei 
Na escola foram muitos 
Amigos em poucas horas.

Amizade é sensacional
E é uma coisa interessante
Ela é legal
E me faz feliz todos os instantes.

A amizade é tudo que nós
Espalhamos pelo mundo.
Amigo meu que já chamo de irmão
Guardo ele no coração.



A Amizade na Escola

Lauanda Fernanda Lima Ferreira (5º B)

Amizade na escola é que nem cola:
Gruda e não descola.

Amizade na escola
Rola que nem bola.

Amizade na escola é tão
Gostosa que nem coca-cola.

Gosto de ir à escola porque
Faço amizades calorosas.

Escola é como um lar
Para aprender e compartilhar.



Amizade na Escola

Guilherme Sousa Pereira (5º B)

A amizade é importante para todo mundo
Criança, adolescente e adulto!

Quase todo mundo tem amizade confiável
Eu tenho muitas amizades na escola,
Na rua e no meu bairro.

Cada amizade que eu tenho 
Preenche um espaço em mim,
E meu vazio não tem fim!

Eu gosto muito das minhas amizades,
Todo mundo é bem legal.
Junto dos meus amigos eu me sinto especial!



Amizade

Pollyane Lourenço dos Santos (5º B)

A amizade e a felicidade
Estão em todo mundo.

E a bondade e a caridade
Estão no nosso coração
E na união!

Eu tenho muitas amizades
Com todo mundo.
Quase todos não tem amizade
E nem felicidade.



A Amizade sem Fim

Danielly Aparecida Martins de Sousa (5º B)

A amizade é importante.
Sem a amizade as pessoas não tem colegas.
Tem alguns que tem sorte na amizade.

Amizade é bom 
Com várias pessoas.
E passa seu amor todo
Para quem você ama e adora.

Porque se for um trabalho de escola
Podemos dividir os grupos,
Pois todo mundo convive com o outro.

A amizade faz a gente feliz.
Faz sentir um amor muito grande
Pelo próximo.



Minha vida na escola

Geovana Vitória Lopes Antunes (5º B)

Sou feliz na escola
Eu brinco, pulo e jogo bola.

Faço amigas e amigos
Porque na escola eu me divirto.

Pego livro toda sexta-feira
Me divirto e entro na brincadeira.

Gosto muito de brincar e de estudar
Porque aprendo divisão e aprendo muito mais.

Gosto de todas as matérias
Mas matemática eu sei ao pé da letra.



Amizade

Carolina Vitória Silva (5º B)

Amizade é bondade e felicidade 
Com os meus amigos me sinto à vontade.

Todo mundo tem amigos
Em qualquer parte da cidade.

Quem não tem amigos é solitário
Deve ser muito chato, nunca passei por essa experiência.

Tenho muitas amizades
Um conselho para quem não tem amigos:

Procure, você vai achar
Um amigo que te ame de verdade.



Escola e Amizade

Bárbara Sofia C. De Rezende (5º B)

Escola é uma coisa
Amizade é outra coisa.

Mas escola é bom para estudar
Sempre que precisa de ajuda, sua amiga irá ajudar.

Quando está sozinho no recreio
Sempre terá amiga para ficar com você.

Escola é pra aprender
Mas também precisamos ter respeito e segurança.

Quando é sábado e domingo e chegar na casa de um 
amigo, temos que respeitar as regras, respeitar a casa do 
outro.

Então sempre é melhor ter amigo e escola
É muito  importante ter amigo para estudar.



Amizade

Julio César Sousa Costa (5º B)

A amizade é uma das melhores coisas
A amizade é de diversos tipos
A amizade entre homens
A amizade entre mulheres
A amizade entre homens e mulheres
A amizade entre família
A amizade entre bairros.

A amizade é muito especial
Os meus amigos são os melhores amigos que alguém pode 
ter. E eu tenho orgulho de chamá-los de amigos.



O Lenhador

Yan Gabriel Dias dos Santos (5º B)

Era uma vez um lenhador muito rabugento. 
Odiava vizinhos. 
Ele adorava satanismo e isso dava muito medo.

Mas aí passou um tempo, ele ficou velho e morreu por 
problemas de saúde.

Desde a morte dele a casa ficou assombrada. 
Quando tinha gente se mudando, os vizinhos avisavam que 
a casa era mal assombrada. 

Desde então, ninguém entrava lá.
De noite, os vizinhos ouviam barulho de machado nas 
árvores. Eles ficavam com muito medo. 

Na minha opinião, eles deveriam mudar de cidade.



O primeiro dia de aula

Grazielly de Jesus Rodrigues (5º A)

Era uma menina inglesa.
Ela era quieta e se chamava Yacachi.
Ela não conversava com ninguém.

No recreio ela conversava com a boneca
E a boneca respondia.
Todos pensavam que a menina tinha algum problema.
Mas a menina não tinha.

Ela chegou em casa e estava muito chateada porque ela 
não conversou com nenhum amigo. Só com a boneca 
amaldiçoada. E ela escutou uma voz estranha falando: 
“Arrume alguns amigos”!

Alguém apertou a campainha e a empregada foi atender.
Era o diabo... O diabo procurando Yacachi porque ela fez um
pacto com ele. 

E então, o bebê começou a chorar e a empregada foi pegar 
e o bebê não estava lá.
Ele estava na piscina se afogando.



Sabryna, Pedro, Samuel e Rute na 
escola

Sabryna Gabrielly S. Spirandelly (5º A)

Uma dia Sabryna arrumou a mochila, foi na casa de Pedro e 
os dois foram chamar Samuel. Os três foram na casa da 
Rute. E os quatro foram para a escola.

Quando nós entramos, Geovana e Andressa nos assustaram
e nós gritamos apavorados. Nós entramos na sala de aula e
a professora Luisa esperava. 

Ela estava dando aula de artes.  Depois tivemos aula de 
Português e a professora Denise nos deixou brincar. Depois 
veio matemática que é a senhorita Sheila. 

E depois fomos embora para nossas casas. 
Sabryna acompanhou cada um para sua casa.



Um dia estranho na escola

Davi Basílio Messias da Silva (5º A)

Hoje eu acordei cinco horas da manhã para ir à escola.
Ao chegar minha professora disse: Davi, você vai fazer 
prova no último horário.
E eu comecei a estudar demais.

Quando deu o recreio, fui conversar com meus amigos.
Depois eu me senti melhor e fui ao banheiro e parecia que 
eu vi um homem de cueca. Então eu lavei o rosco e quando 
vi, eu estava sozinho.

E aí eu fui fazer a prova e a professora disse que não 
precisava. E aí foi um dia estranho na escola.



Um dia assustador

Cintia Mara Silva da Costa (5º A)

Quando cheguei na escola, coloquei minha mochila em 
cima da carteira e saí. Quando voltei, minha mochila estava
do outro lado da sala. Quando fui pegar, senti um calafrio e 
fiquei até a hora do recreio ouvindo vozes estranhas. 

No recreio, meu lanche estava no meio da mesa e ele caiu 
sozinho. Quando voltei do recreio, continuei ouvindo vozes, 
só que estava mais alto e tudo ao meu lado estava caindo 
misteriosamente.

Na hora de ir embora, todas as carteiras começaram a 
mexer sozinhas! Quando o anel que eu estava usando caiu 
do meu dedo, tudo parou: as mesas, as vozes. Quando 
coloquei o anel, tudo começou de novo, então eu joguei ele 
longe! Então o anel falou um nome qualquer e sumiu.

No dia seguinte, tudo estava normal de novo.



Um dia meio louco

Lara Oliveira de Abreu (5º A)

Oi querido diário, voltei!
Você sabe que venho toda segunda e sexta-feira, sentiu 
saudades? Eu senti. Mas chega de blá blá blá e vamos 
conversar.

Meu dia começou normal como sempre: acordei e escovei 
os dentes. No café da manhã, minha mãe fez geleia com 
torrada. Delícia! 

Eu estava arrumando meu material quando recebi uma 
notificação. O que será que era? Era o jogo BTS World que 
saiu na AppStore. Fiquei tão feliz que logo instalei. Fui para 
a escola e ninguém parava de falar do jogo. 

Até que Juninho chegou com sua “galinha moleque doido”.
A professora falou que ia ter uma surpresa. 
O Nik levou um buquê de rosas para Marina. Fiquei 
indignada. A professora levou o BTS. Meu Deus! Nem vi eles
porque desmaiei! Esse foi meu dia!



Primeiro dia na escola

Samuel Borges Martins (5º A)

Um dia um menino chamado Carlos estava viajando.
Ele voltou de viagem e foi logo pegando seu skate que sua 
vó te deu. A mãe de Carlos chamou ele para uma conversa. 
Ela falou: - Filho, você tem que voltar para a escola, senão 
seus amigos e sua professora vão estranhar. 
- Tá bem, eu vou, mãe.

Então, no primeiro dia de escola, um monte de meninos  e 
meninas saíram correndo e ele não sabia o que tinha 
acontecido. De repente, começaram a cantar “Parabéns” e 
uma garota veio até ele e falou: - Você não se lembra, mas 
é o seu aniversário.
- Ah, é mesmo!

Então é por isso que os meninos e as meninas saíram 
correndo! Então foi surpresa! Feliz aniversário.



A escola dos monstros

Hillary Gabrieli Alves Dregédio (5º A)

Um dia, meus pais me mudaram de escola e no primeiro dia
que eu fui, só encontrei oito pessoas da minha antiga 
escola que eram: a Cintia, a Rute, o Ricardo, o Guilherme 
Cunha, o Samuel, o Pedro, o Anthony e a Ana Luiza.

Quando cheguei, a professora não estava, então sentei 
atrás da Cintia. A professora se chamava Denise.

Eu tinha duas melhores amigas na janela da sala de aula. 
Elas se chamavam: Geovana e Andressa. 

A Geovana era filha do Frankstein e a Andressa era filha do 
Drácula.

A festa junina

Arthur Prado da Seva (5º C)

Eu fui na quadrilha
da Escola Arthur de Mello Teixeira
Eu comi cachorro quente

E fui na pescaria
E pesquei um peixe e dancei
Comi cachorro quente e pulei.



A minha rotina

Maria Gonçalves de Souza Alves (5º A)

Hoje, dia 28, foi muito legal.
Cheguei na escola e logo dei de cara com a Maria Isabela e 
a tia Maria de Lourdes.

Maria Isabela falava que seu nome era Maria Luisa.
Eu fui para a sala. Fizemos aula de Artes.
Fizemos grupos e depois foi a Educação Física.

Chegando na sala, a Maria Isabela ficou atormentando a tia 
Sheila, então foi o recreio. Eu sentei perto da Grazi.
Chegamos na sala e dizemos ditado. 

Depois rimos bastante com as produções de textos, muito 
engraçados, principalmente o da Hillary.



Um dia de muita assombração

Ricardo Kardec Conceição Batista da Silva (5º A)

Certo dia fui à escola.
Quando cheguei, estava tudo normal.
Eu entrei na sala e os meus colegas haviam virado zumbis.

Eu tomei um susto.
Olhei e atrás de mim e vi muitos zumbis correndo.

Então eles começaram a correr muito rápido.
Eles me pegaram.

Aí eu tomei um susto!
Era tudo um sonho porque eu tinha assistido a um filme de 
terror.



Um novo amor

Andressa Vitória Sena dos Santos (5º A)

Meu nome é Aurora. Sou brasileira, mas vim morar na 
Coreia com meu pai. Quando cheguei da viagem, fiquei 
feliz, pois meu pai reformou meu quarto e não era mais tão 
rosa como antes. 

Meu pai me matriculou em uma nova escola e meu carro 
novo chegaria no dia seguinte. Ao amanhecer, fui para a 
escola e lá conheci um garoto chamado Jackson Wang. Ele 
se sentava do meu lado e me achava muito fofa. 

Comecei a sentir algo pelo Jackson, mas não entendia o que
era. Conversamos muito o tempo todo, tomamos lanches 
juntos. Então, comecei pensar que era amor à primeira 
vista. Logo em seguida, começamos namorar.

Ele foi para minha casa e apresentei meu pai.
Subi com Jackson, deitamos na cama para ver um filme, 
acompanhado de bebidas e pipoca. Logo em seguida, 
acabamos dormindo.



A festa junina

Washington Silva Costa (5º C)

A festa junina tem brincadeiras
A vida é alegria
Comidas gostosas
Caldos nem se fala.

Ainda mais as danças
Violões, balões, pescaria
E outras coisas
Como coxinha e milho.

Guaraná e bandeirinhas
Músicas e pessoas felizes
Como eu e todo mundo
Vamos comer e bailar!

Quadrilha animada

Aghata Chayenne Nascimento Lopes (5º C)

Hoje eu tô muito feliz
Porque minha quadrilha já está chegando
Eu quero dançar e me alegrar

Eu adoro quadrilha
E ganhar a pescaria
Tomar caldo e dançar
Até eu suar e cansar.



A festa junina

Larissa Souza Batista (5º C)

Eu vou participar da festa junina
Vai ser legal, vou dançar
Vou comer pipoca e caldos
Vai ter a fogueira

A hora de ir na pescaria é melhor
Festa junina é a festa mais linda
Pesquei um peixe dourado
Foi muito alegre.

Festa junina

Mara Vitória Dias dos Santos (5º C)

Hoje tem festa junina
Das sete da manhã
Até as seis horas da tarde
E tem pescaria, quentão e pipoca

Eu me arrumei, vesti um vestido
E trancei meu cabelo
E coloquei um chapéu de palha
E meu par foi de calça e blusa xadrez.



O balão

Raphael Machado dos Santos (5º C)

Um balão está voando
No ar, jogando balões pequenos
Ali pra cá, pra lá, não parava
Até que os balões estouraram e caíram brinquedos

Um dia era festa junina
As músicas estavam embaçadas
Até que uma pessoa errou a dança
Mas depois ele acertou
Foi muita farra e alegria.

A festa junina

Fernanda Rodrigues Adriano (5º C)

Hoje é festa junina
Festa de São João
Vai ter muita comida, pipoca
E brincadeira

Hoje é festa junina
Vai ter brinde de montão
Quadrilha e um festão!



A festa junina

Gabriel Maximus Silva Araujo (5º C)

A festa junina é boa e bonita
Dividida porque tem a pescaria, 
Fogueira, balão e bandeirinha
E muita brincadeira dividida

A festa junina tem muitas comidas
Bebidas, chocolate e pipoca
Pé de moleque e caldo
Guaraná, canjica e quentão.

A festa junina

Raika Jesus da Silva (5º C)

Era festa junina
Com uma dancinha
Tinha pescaria 
Com musiquinha

Tinha pipoquinha
E uma fogueirinha
Tinha um balão
E um violão



A festa julina

Gean Kleber Ferreira da Silva (5º C)

Hoje é dia de festa julina
Tem canjica e alegria 
Todos os violeiros
Estão com sua viola tocando sem parar

E todos estão se preparando
Para dançar e como sempre
Todos vestidos a caráter para a festa
E todos cantando alegres e felizes.

O dia da festa junina

Yuri Itablo Bisão (5º C)

O dia de festa junina tem
Pipoca e o sanfoneiro
Está tocando a sanfona e tem
Fogueira e caldo de frango

E tem danças, música, pescaria 
E tinha o balão
E o violeiro estava tocando o violão
E tem quentão e algodão doce.



Dia de festa junina

Wesley Ferreira Miguel (5º C)

A festa junina é muito boa
Tem danças e muitas pessoas
Tem pipoca de montão
Tem brincadeiras e diversão

Tem balão e fogueira
Tem caldo, é muito bom
Tem muita canjica gostosa
Tem pescaria e muita música.

Violeiro de festa junina

Robert Loreto Carvalho Silva (5º C)

Hoje tem pipoca
O violeiro está bem
O violão está estragado
A pipoca está doce.

A festa junina está boa
A música é para dançar
O violeiro está tocando
O menino está dançando.



Festa junina

Yasmin Gadelha do Nascimento (5º C)

Festa junina está chegando
Vai ter muita festança
E várias comidas
Pipoca e muito mais

E várias brincadeiras
E muita diversão
Pescaria e muito mais
E danças, festejos e quentão.

Poesia

Kevin Antônio de Souza (5º C)

Hoje é festa de São João
Vai ter balão e quentão

A quadrilha vai ser um festão
Vai ter pescaria e muita diversão

Fogueirinha, fogueirão
Alegra meu coração
Viva São João.



A festa de São João

Sarah Emilly Souza Spirandeli (5º C)

Dia de São João
Pescaria de montão
É só alegria nesse dia de harmonia
Danças típicas, comida também

Dia de São João
Tem que ter animação
Balão, violão e sanfona de montão
Ah, como eu amo esse dia de animação.

Poesia

Vitor Tiago Nepomuceno (5º C)

A quadrilha tem pescaria
Tem pipoca, tem balão

A dança de São João
Esquenta meu coração.



O dia de festa junina

Vitoria Cailane Alves da Silva (5º C)

Estou animada para a pescaria
Não vejo a hora da fogueira
O caldo estaria muito bom
A música seria linda

Os meus amigos vão dançar
Eu adoro dançar
O sanfoneiro acabou de chegar
O violeiro vai embora

A festa está quase acabada
Vou comprar pipoca antes de ir embora
A dança foi muito bonita.

A festa é bem curtida

Robson Crixiele Teixeira (5º C)

Eu não gosto de balões
Porque tem barulho irritante
Mas é muito legal.

Pipoca, caldo, canjica e muito mais
Essa festa é uma beleza
É muita felicidade
Porque tem brincadeira e diversão.



A escola é bonita

Thailla Taina  Manheis Pio (5º C)

Na escola vai ter festa junina
Na minha escola vai ter pipoca
Na minha escola vai ter música

Eu gosto de sanfona
A minha avó toca sanfona
Na minha casa vai ter festa junina
Na escola vai ter pescaria.

O DJ e a quadrilha

Shayron Richard Jesus Pedroso (5º C)

O DJ toca uma música boa no Lolapalooza
E a música é da hora, nossa senhora!
Mas até a hora que a festa acaba.

O ano termina e a quadrilha começa com alegria
E a dança e a música estão bonitinhas.
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